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Ata da 17ª reunião ordinária do 2º período legislativo da 34ª 

legislatura da Câmara Municipal de Salinópolis, realizada no dia 

12/08/2021.   

 

Aos 12 dias do mês agosto de 2021, nesta Cidade de Salinópolis, no prédio da 

Câmara Municipal Salinópolis, Palácio Manoel Pedro de Castro, situado na 

Avenida Beira- Mar nº 1117, precisamente as 19:00 horas e 15 minutos o Sr. 

Presidente iniciou a reunião solicitando a 1ª Secretária Roberta Gaia, fazer a 

chamada nominal dos senhores Vereadores e Vereadoras, de acordo com o livro 

de presença estavam 12 Vereadores (as) presentes, falta justificada da 

Vereadora Vera Lúcia. No horário do expediente a 1ª Secretária fez a leitura dos 

ofícios recebidos da Prefeitura Municipal de Salinópolis, encaminhando cópia da 

Lei Municipal Nº 2.919/2021, Programa Casa Digna. Nº 2.920/2021, Programa 

Municipal de Habilitação Cidadã. Nº 2.921/2021, Lei das Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) exercício de 2022. A seguir o Presidente passou para o 

grande expediente para apresentação de requerimentos projetos de leis e 

resolução. Vereador João Erivaldo, apresentou (03) requerimentos para o 

Prefeito Municipal, seja feito o sistema de micro abastecimento de água potável 

para a comunidade do km 60, o serviço de terraplanagem, empiçarramento das 

ruas da comunidade do KM 60, término das galerias no bairro do atlântico II, na 

Rua São João. Vereador André Luiz apresentou (01) requerimento ao Executivo 

Municipal, pedindo a troca de tubulações da rede de água e ativação da caixa 

d’água no bairro do Castelo na Vila de Cuiarana. Vereadora Roberta Gaia, 

apresentou (02) requerimentos seja encaminhado ao Prefeito Municipal, pedindo 

a reforma da Escola Municipal Lindalva Ferreira Dias, no bairro João Paulo II. Seja 

feito um estudo técnico do descarte irregular de resíduos sólidos da Praia da 

Atalaia. Vereador Argeo Corrêa, apresentou (01) requerimento para o Executivo 

Municipal, solicitando a construção da ponte da Rua Capitão João Felix, bairro o 
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guarani II. Logo após o Sr. Presidente passou para assuntos livres. Pediu a 

palavra o Vereador Marcelo Pinheiro, cumprimento todos os Vereadores (as) 

presentes e o povo que nós  assistem pela rede social, o que me traz aqui nesta 

noite é pra agradecer e prestar contas do nosso mandato que estamos 

trabalhando muito em favor da nossa população, na última quinta-feira eu 

apresentei um requerimento pedindo ao Prefeito Municipal Carlos Alberto de 

Sena Filho, que desse uma reforma na Escola Municipal Chapeuzinho Vermelho, 

essa semana estive visitando a escola e foi encaminhado técnicos pra fazer 

avaliação e os trabalhos já começaram pra felicidade dos educadores e os pais 

dos alunos isso pra mim é uma vitória muito grande e outras que viram pela 

frente, falar sobre educação está se falando no investimento e os representantes 

acabam proporcionando pra nossas crianças, também quero comunicar a todos 

que na próxima semana estaremos retornando na Vila de Santa Rosa, pra fazer 

um reparo no início da caixa d’água dando acesso até a escola melhorando o 

acesso pra quem precisa entrar ou sair e no outro final de semana  vai ser a 

festividade da comunidade e será preparada para as comunidades vizinhas  um 

número reduzido porque ainda devemos manter o protocolo mais em questão a 

tudo isso a gente está em evidencia com a comunidade isso é muito importante 

seja nos bairros ou nas vilas, conversar com a comunidade pois precisam de algo 

que a gente possa levar que possa regozijar de uma forma positiva, o nosso 

trabalho não para e a gente vem caminhando conforme a vontade de Deus, e 

fazendo as coisas acontecerem dentro do nosso Município, e outros 

requerimentos que já apresentei nesta Casa de Leis, graça a deus o Prefeito Kaká 

Sena, tem atendido sim e a gente acredita muito que ao decorrer de todo o tempo 

de um trabalho é atendido o nosso pedido pra que nós possamos ver no rosto da 

nossa população a alegria no olhar de uma comunidade esperançosa que acredita 

que essa gestão que estamos vivendo de 04 anos, seja presente vai prestar conta 

sim com a nossa população como Vereador sempre estarei aqui a disposição da 

nossa população faça sol faça chuva esse contato é muito importante pra que a 
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nossa gestão possa sempre estar ativada dentro do nosso Município, e que Deus 

abençoe mais um final de semana um forte abraço do Vereador Marcelo Pinheiro. 

Pede a palavra o Vereador Tonhão, dando boa noite a todos, quero parabenizar 

o nosso Prefeito Kaká Sena, pelo trabalho que vem implantando nos bairros e na 

nossa cidade da pavimentação asfáltica, parabenizar pelo dia dos pais aonde foi 

entregue 72 cheques moradia da casa digna, atendeu pessoas dos interiores que 

necessitavam na Vila do Alto Pindorama foram contempladas 04 famílias, isso é 

um gesto nobre e fomos eleitos para fazer o bem e ajudar a essas pessoas que 

necessitam e tenho certeza  que inda vão ser entregue outros cheques a outras 

pessoas pra fazerem suas casas, Prefeito Kaká Sena, estamos juntos tenho 

certeza que Salinas está em boas mãos. Usou da palavra o Vereador João 

Erivaldo, boa noite todos os Vereadores e Vereadoras, público presentes e os 

que nos assistem pela rede social, Sr. Presidente não poderia deixar de vir a esta 

tribuna agradecer pelo domingo do dia dos pais, na minha comunidade agradecer 

primeiramente a Deus pela oportunidade em segundo aos meus amigos que me 

ajudaram os meus amigos Vereadores que se fizeram presentes muito obrigado. 

Agradecer também os meus apoiadores que me ajudaram no meu evento, 

Prefeito Kaká Sena, a Estrutura Engenharia Sr. Dames, Presidente do PDT Dr. 

João, a gente tem que ter gratidão pelas pessoas que nos ajudam e parabenizar 

a Secretária de Assistência Social Srª Fernanda, pelo evento de sábado aonde foi 

ofertado vários serviços na área social para o povo salinopolitano, realizado na 

praça parabéns ao Prefeito porque foi iniciativa dele e teve participação de vários 

pais, programação superpai. Queria expressar o meu agradecimento ao povo 

salinopolitano pela oportunidade de terem acreditado nesse Vereador João da 

Ponte, Guerreiro do Povão, pra estar reivindicando as melhorias pra nossa 

comunidade e levando todas as demandas que vem a este Vereador ao Prefeito 

Municipal, estou aqui pra somar junto com o Prefeito, como expliquei no meu 

evento o Vereador vocês deram oportunidade eu já me sentia Vereador tudo o 

que eu fazia só faltava o poder da assinatura pra que hoje eu estivesse aqui, e 
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dizer pra vocês que estamos juntos nessa missão, muito obrigado. Pediu a 

palavra o Vereador Rosinaldo Martins, cumprimentando a mesa diretora, 

senhores Vereadores e Vereadores, população presentes, quero agradecer aqui 

o nosso Prefeito Kaká Sena, pela ação que foi feita dia 07-sabádo, por ele ter 

dado 40 cheques moradia as pessoas do bairro São Tomé onde teve aquela 

enchente e perderam muitos móveis, agradecer também pelo serviço de 

urbanização que o Prefeito mandou fazer no meu bairro foi um pedido meu, dizer 

aos moradores de cada bairro que a pavimentação vai chegar basta ter um pouco 

de paciência que estamos chegando lá,  dizer ao povo que queira fazer alguma 

denúncia que tenha alguma coisa pra ser feito na sua rua ligue pra cada Vereador, 

não vá pra rede social falar ligue pra nós e vamos até você e solucionamos, um 

morador da Travessa Castelo Branco, me ligou mandou vídeo eu liguei pro 

Secretário pro Prefeito, a tarde fui atendido pelo pedido, somos aqui empregados 

do povo boa noite a todos. Pediu a palavra o Vereador Argeo Corrêa, dando boa 

noite a todos os presentes, hoje venho agradecer e parabenizar o Prefeito e os 

Secretários pelo evento que fizeram pelo dia dos pais na Praça Luiz Bentes. Como 

disse o Vereador João, programação superpai, não pude estar presente porque 

estava fazendo uma ação que já estava programado no bairro guarani II, com 

emissão de RG e outros, com a permissão de Deus e as parcerias ao longa da 

minha caminhada política eu venho fazendo quero agradecer ajuda do 

proprietário do Supermercado São Geraldo Sr. Max, que ofertou a carretinha e 

outras coisas pro evento acontecer teve corte de cabelo, o meu amigo de 

Benevides trouxe a emissão de RG, a Deputada Renilce Nicodemos, tem um 

aparato grande de saúde no Estado inteiro promovendo cidadania e saúde dispor 

os exames oftalmológicos daqui a 45 dias as pessoas vão receber os óculos 

gratuitos, agradecer os pessoal da saúde que deram grande apoio. Quanto o 

cheque moradia que foi ofertado pelo Prefeito, conversando com a Secretária 

Fernanda Lemos, foi bem organizado e tem muitas pessoas criticando 

administração do Prefeito Kaká Sena, que não está indo com tanta velocidade 



  ESTADO DO PARÁ 
 CÂMARA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS  
 PALÁCIO MANOEL PEDRO DE CASTRO 
 Fundada em 07 de janeiro de 1884  

 

 

5 [Data] 

 

mais estar indo certo porque na política a gente tem que entrar pela porta da 

frente e sair pela frente não sair pela porta de trás, parabenizo também o 

Vereador Naldo que solicitou o asfalto para o bairro da prainha, e vai chegar para 

outros bairros. Usou da palavra o Vereador André Luiz, dando boa noite a todos, 

ouvindo a fala dos nobres Vereadores me refiro ao evento da comemoração dos 

dias dos pais no sábado na Praça Luiz Bentes, aonde foi dado 72 cheques 

moradia no Cuiarana foram contempladas 02 famílias outras não conseguiram 

por falta de documentos, mais desde já agradecemos porque foi um trabalho 

nosso de todos os Vereadores e Vereadoras presentes, tivemos outro projeto 

aprovado foi da habilitação cidadã, outro projeto de lei que vem pra cá do 

pescador artesanal dizer pra vocês podem contar com este Vereador para aprovar 

determinadas matérias importantes para o nosso Município, dizer que no dia 21, 

vamos ter a policlínica itinerante no Cuiarana, vai ter várias ações e vai ter em 

outras vilas. Agradecer o Prefeito Kaká, pela continuação da construção da praça 

na Vila do Itapeuá, desde já os meus agradecimentos. Fez uso da palavra a 

Vereadora Luna Gabriela, boa noite a todos e o que nos assistem pela rede 

social, quero aproveitar a deixa dos meus colegas Vereadores e aproveitar que o 

Prefeito está tão sensível e resolvendo todas as questões dele gostaria de pedir 

da sua sensibilidade Prefeito, pra olhar por todos os requerimentos que estamos 

a 08 meses, eu como Vereadora apresentei requerimentos nessa casa e ainda 

não foram atendidos eu espero que o senhor não olhem com posicionamento 

político já que o seu coração é tão sensível e solidário possa olhar como gestor 

público, esqueça Luna Gabiela, você não está fazendo serviço ou atendendo 

pedido pessoal o Senhor tem que resolver problema pra comunidade porque o 

trabalho é esse, então como todos elogiaram muitos eu entendi que o Prefeito 

está muito sensível e quer trabalhar, espero que ele sensibilize com os 

requerimentos dos 13 Vereadores, porque nós não pedimos para as nossas casas 

nós pedimos para a população, gostaria que ele olhasse a Rua Severino Santos 

que até agora a galeria não foi construída e não tivemos nenhuma satisfação a 
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essa Câmara, a Travessa Santa Inês que só fizeram raspar e jogaram um aterro 

depois da própria comunidade solicitar através de rede social saindo de um 

buraco enorme aonde um rapaz fez um vídeo e mandou pro Secretário, mais ainda 

falta ser concluída, na Rua Tancredo Neves informaram a população que seria 

asfaltada mais a rua está intrafegável enfim uma série de outras situações, dizer 

ao nobre Vereador que ele citou aqui que a comunidade não cobre na redes 

sociais, digo a vocês que não vou como Vereadora censurar a posição da 

população de maneira nenhuma se querer procurar a Câmara, se querem ligar 

para Vereadores resolver, busquem, liguem, sem problema nenhum mais se vocês 

querem se expressar com liberdade de expressão pra cobrar os serviços 

essenciais através das rede sociais cobrem é assim que funciona se falar não vou 

pra rede social e não cobrar isso é censura é crime portanto fiquem a vontade 

população cobrem nós estamos aqui pra isso e o Prefeito, eu espero que as 

questões políticas partidárias ou pessoais não interfira no trabalho do Vereador 

que pede não pessoalmente mais pra população, espero que a sua generosidade 

e solidariedade e a sua gestão chegue até aonde a todos os Vereadores 

solicitaram porque até agora infelizmente nada do que eu solicitei foi resolvido, 

muito obrigada e boa noite. Depois o Presidente passou para a 1ª parte.  Está 

em discussão o requerimento nº 109/2021, autoria da Vereadora Luna 

Gabriela, solicitando ao gestor municipal, a construção de galerias e 

pavimentação da Rua José Santana do Nascimento, Bairro São Tomé. Nº 

110//2021, autoria da Vereadora Luna Gabiela, pedindo ao Prefeito Municipal 

melhoria na ponte da Rua Capitão João Felix no bairro do guarani II.  Nº 

111//2021, autoria do Vereador Marcelo Sandro, solicitando ao Prefeito 

Municipal e Secretaria Municipal de Obras, melhoria na rua que passa ao lado da 

Escola Raimundo Nazaré Costa (antiga abelhinhas) bairro Bom Jesus. Nº 

112/2021, autoria do Vereador Dalte Gomes, solicitando ao Prefeito Municipal 

a conclusão da piscina natural da Vila do São Bento neste Município. Nº 

113/2021, autoria do Vereador Antônio Carlos, pedindo ao Prefeito Municipal, 
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autorizar a Secretaria Municipal de Obras, seja construída uma academia ao ar 

livre na praça pública na Vila do Alto Pindorama. Nº 114/2021, autoria do 

Vereador Marcelo Sandro, pedindo para o Prefeito Municipal e Secretaria de 

Obras, reforma da Escola Municipal Chapeuzinho Vermelho. Após as discussões 

dos requerimentos não havendo manifestação ao contrário nos 

requerimentos, todos foram aprovados por unanimidade pelos Vereadores e 

Vereadoras presentes. Logo após o Presidente passou para a 2ª parte: não 

tendo projeto de lei pra ser discutido, o Presidente   encerrou a reunião marcando 

a próxima para o dia 26 de agosto no horário regimental. E para constar Roberta 

Graziele Pinheiro Gaia,1ª Secretária lavrei a presente ata, depois de aprovada 

será assinada pelos Vereadores e Vereadoras presentes. Palácio Manoel Pedro 

de Castro, 12 de agosto de 2021. 

 

01________________________________________________________ 

        Eron de Carvalho Teixeira-Vereador Presidente Republicano  

 

02________________________________________________________ 

       Roberta Graziele Pinheiro Gaia- Vereadora 1ª Secretária-PL  

 

03________________________________________________________ 

      Rosinaldo Martins Miranda- Vereador 2º Secretário -DC   

 

04________________________________________________________ 

       André Luiz de Barros Figueiredo-Vereador - PL         

 

05________________________________________________________ 

      Antônio Carlos Gonçalves Rufino- Vereador -DC 

 

06________________________________________________________ 
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     Argeo Corrêa Neto- Vereador- MDB 

 

07__________________________________________________________ 

    Dalte do Rosário Gomes- Vereador MDB  

 

08__________________________________________________________ 

   Denys Lucio Marques de Souza- Vereador PL   

 

09__________________________________________________________ 

    João Erivaldo da Silva- Vereador PDT  

 

10__________________________________________________________ 

    José Raimundo Souza da Silva- Vereador Republicano 

 

11__________________________________________________________ 

   Luna Gabriela Figueiredo de Santa Brígida-Vereadora PL  

 

12__________________________________________________________ 

   Marcelo Sandro Araújo Pinheiro- Vereador Podemos     

 

13__________________________________________________________ 

  Vera Lucia  de Souza  Henrique- Vereadora Democratas        


